ಸಮಾಜ ಕಲ್ಾಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಖ್ಯಾ.
ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 199 ಎಸ್ಎಡಿ 2010 ಬಯಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 21-11-2012.
ಅಧಿಸ್ಚನಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ , 2011ರ ಕರಡನುು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ
ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ 2002ರ 20)ರ
14ರ್ಯೇ ಪರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಗತಯಪಡಿಸಲನದಂತಯ, ಅಧಿಸೂಚರ್ಯ ಸಂಖ್ಯಯ ಎಸ್ಡಬ್ಲೂಯೂಡಿ 199 ಎಸ್ಎಡಿ 2010 ದಿರ್ನಂಕ :
16-06-2011ನುು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಪತರ ದಿರ್ನಂಕ 14-07-2011ರ ಭನಗ IVಎ ರಲ್ಲಯ ಇದರಂದ ಭನದಿತರನಗುವ ಎಲಯ ವಯಕ್ತುಗಳಂದ
ಇದನುು ಪರಕಟಿಸಿದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಮೂವತುು

ದಿನಗಳ ಒಳಗಯ ಆಕ್ಯೇಪಣಯಗಳು ಮತುು ಸಲಹಯಗಳನುು ಆಹನಾನಿಸಿ

ಪರಕಟಿಸಿರುವುದರಂದ;
ಮತುು ಸದರ ರನಜ್ಯಪತರವನುು 14-07-2011ರಂದು ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗಯ ಲಭ್ಯವನಗುವಂತಯ ಮನಡಿರುವುದರಂದ;
ಮತುು ಸದರ ಕರಡು ಪತರಕ್ಯೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟಂತಯ ಆಕ್ಯೇಪಣಯಗಳು ಮತುು ಸಲಹಯಗಳನುು ಪರಗಣಿಸಿರುವುದರಂದ;
ಈಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೇಗದ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002
(ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002ರ 20)ರ 14ರ್ಯೇ ಪರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪರದತುವನದ ಅಧಿಕ್ನರಗಳನುು ಚಲನಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಕ್ನಾರವು ಈ ಮುಂದಿನ ನಿಯಮಗಳನುು ರಚಿಸುತುದಯ, ಎಂದರಯ:-

ನಿಯಮಗಳು
1. ಹಯಸರು ಮತ್ುು ಪ್ಾಾರಂಭ:- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನುು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ
ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೇಗದ ನಿಯಮಗಳು, 2012 ಎಂದು ಕರಯಯತಕೆದುು.
(2) ಇವು, ಸಕ್ನಾರ ರನಜ್ ಪತರದಲ್ಲಯ ಪರಕಟವನದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಜನರಗಯ ಬ್ಲರತಕೆದುು.
2. ಪರಿಭಾಷಯ:- ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಯ, ಸಂದಭ್ಾವು ಅನಯಥನ ಅಗತಯಪಡಿಸಿದ ಹಯೂರತು.1) ``ಅಧಿನಿಯಮ'' ಎಂದರಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೇಗದ
ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 ರ 20);
2) ``ಅಧಯಕ್ಷ'' ಎಂದರಯ ಅಧಿನಿಯಮದ 3ರ್ಯೇ ಪರಕರಣದ 2(ಎ) ಉಪಪರಕರಣದ ಮೇರಯಗಯ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರವು ರ್ನಮ
ನಿದಯೇಾಶಿಸಿದ ಆಯೇಗದ ಅಧಯಕ್ಷ;
3) ``ಸಕ್ನಾರ'' ಎಂದರಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರ;
4) ``ಆಯೇಗ'' ಎಂದರಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೇಗ;

5) ``ಸದಸಯ'' ಎಂದರಯ ಯುಕುವನಗಿ ರ್ಯೇಮಕಗಯೂಂಡ ಆಯೇಗದ ಸದಸಯ;
6) ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಪಂಗಡಗಳು ಎಂಬ್ಲ ``ವನಯಖ್ನಯನವು'' ಭನರತ ಸಂವಿಧನನದ 366ರ್ಯೇ ಅನುಚಯಚೇದ 24
ಮತುು 25ರ್ಯೇ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಯ ಇವುಗಳಗಯ ಕರಮವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಅರ್ಾಗಳರ್ಯುೇ ಹಯೂಂದಿರತಕೆದುು;
ಅಧ್ಾಾಯ - II
3. ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಾಕ್ಷ, ಸದಸಾರ ವಯೋತ್ನ ಮತ್ುು ಭತ್ಯಾಗಳು:1) ಸಕ್ನಾರವು, ಅಧಯಕ್ಷರಗಯ ನಿೇಡಿದ ಸನಾನಮನನಗಳಗನುಸನರವನಗಿ ವಯೇತನ ಮತುು ಭ್ತಯಯಗಳು ಮತುು ಇತರ ವಿಶಯೇಷ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಗಯ ಹಕುೆಳಳವರನಗಿರುತನುರಯ. ಅಧಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ವಿಧನನಮಂಡಲದ ಸದಸಯರನಗಿದುರಯ, ಅವರ ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ
ಅಧಿನಿಯಮ / ನಿಯಮಗಳ ಮೇರಯಗಯ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ಸದಸಯರನಗಿ ಪಡಯಯುವ ಭ್ತಯಯಗಳನುು ಹಯೂರತುಪಡಿಸಿ ಯನವುದಯೇ ಇತರ
ಪರಶ್ರಮ ಧನಕ್ಯೆ ಹಕುೆಳಳವರ್ನಗಿರತಕೆದುಲಯ. ಸಕ್ನಾರದಿಂದ ಅರ್ವನ ಹಂದಿನ ಸಯೇವಯಗಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತಯ ನಿವೃತಿು ವಯೇತನವನುು
ಪಡಯಯುವಂರ್ ಯನರಯೇ ವಯಕ್ತುಯನುು ಅಧಯಕ್ಷ ಎಂದು ರ್ಯೇಮಕ ಮನಡಿರುವನಗ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರಯಗಯ ಅವನಿಗಯ ಅನಾಯವನಗುವ
ವಯೇತನವು ಆ ನಿವೃತಿು ವಯೇತನದ ಮೊಬ್ಲಲಗಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಇರತಕೆದುು.
2) ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯನುು ಹಯೂರತುಪಡಿಸಿ ಸದಸಯರು, ಈ ಮುಂದಿನ ಉಪವಯೇಶ್ನ ಸಂಭನವರ್ಯ ಮತುು ಭ್ತಯಯಗಳನುು
ಪಡಯಯಲು ಹಕುೆಳಳವರನಗಿರತಕೆದುು, ಎಂದರಯ:ಎ) ಆಯೇಗದ ಪರತಿಉಪವಯೇಶ್ನ / ಸಭಯಯ ಉಪವಯೇಶ್ನದ ಸಂಭನವರ್ಯಯು ರೂ. 1000/- ಆಗಿದುು ಇದು ತಿಂಗಳಗಯ
ರೂ. 20,000/- ಮೇರತಕೆದುಲ.ಯ
ಬಿ) ಸಾಳೇಯ ಪರಯನಣವಯಚಚ, ದೂರವನಣಿ, ಇತರ ವಯಚಚಗಳಗನಗಿ ಮನಸಿಕ ಭ್ತಯಯಗಳು ರೂ. 5000/- (ಐದು ಸನವಿರ
ರೂಗಳು ಮನತರ)
ಸಿ) ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಹರಯ ದಜಯಾ `ಎ' ಸಮೂಹದ ಅಧಿಕ್ನರಗಯ ಅನಾಯವನಗುವಂರ್ ಪರಯನಣ ಭ್ತಯಯ ಮತುು ದಿನ
ಭ್ತಯಯ, ಸದಸಯರುಗಳ ಪರವನಸಗಳು ಆಯೇಗದ ಪರಕ್ನಯಾಗಳಗಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತಯ ಇರತಕೆದುು.
ಡಿ) ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತುು ಸದಸಯರು ಅಗತಯವಿದುರಯ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಪೂವನಾನುಮೊೇದರ್ಯಯಂದಿಗಯ ರನಜ್ಯ ಮತುು ದಯೇಶ್ದ
ಹಯೂರಗಯ ಪರವನಸಗಳನುು ಕ್ಯೈಗಯೂಳಳಬ್ಲಹುದು.
ಇ) ಆಯೇಗದ ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತುು ಸದಸಯರ ಅಧಿಕೃತ ಪರವನಸಗಳು ತಿಂಗಳಗಯ ಹತುು ದಿನಗಳಗಯ ಸಿೇಮತವನಗಿರತಕೆದುು.
4. ಖ್ಾಯಂ ಅಥವಾ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ ಹುದ್ಯೆಗಳ ಸಂದಭಭದಲಿಯ ಏಪ್ಾಭಟು:ಅಧಯಕ್ಷರ ಸನಾನವು ಖ್ನಲ್ಲ ಉಂಟನದರಯ ಅರ್ವನ ಯನವುದಯೇ ಕ್ನರಣಕ್ಯೆ ಅಧಯಕ್ಷರು ಗಯೈರುಹನಜ್ರನದರಯ ಅರ್ವನ ತನು
ಸನಾನದ ಕತಾವಯಗಳನುು ನಿವಾಹಸಲು ಅಸಮರ್ಾರ್ನದರಯ, ಅಂರ್ ಕತಾವಯಗಳನುು ಸದಸಯನು ಹಯೂಸ ಅಧಯಕ್ಷರು ತನು ಸನಾನದ

ಅಧಿಕ್ನರವನುು ಸಿಾೇಕರಸುವ ತನಕ ಅರ್ವನ ಸಂದಭನಾನುಸನರ ಅಧಯಕ್ಷರು ತನು ಅಧಿಕ್ನರ ಸಿಾೇಕರಸುವವರಯಗೂ ಸಕ್ನಾರವು
ನಿದಯೇಾಶಿಸಬ್ಲಹುದನದಂತಯ ನಿವಾಹಸತಕೆದುು.
5. ಜವಾಬಾೆರಿಗಳ ವಿಭಜನಯ ಮತ್ುು ಕಯಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕಯ:1) ಅಧಯಕ್ಷರು ಆಯೇಗದ ಮುಖಯಸಾರನಗಿರತಕೆದುು ಮತುು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಯ ನಿದಿಾಷಟ ಉಪಬ್ಲಂಧವನುು ಈ
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಯ ರಚಿಸಿದ ಹಯೂರತು ಆಯೇಗದಲ್ಲಯ ಉದಭವಿಸುವ ಎಲಯ ವಿವನದಗಳು ಮತುು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಯ ನಿಣಾಯಕ್ಯೈಗಯೂಳುಳವ
ಅಧಿಕ್ನರಗಳ ಉತುರದನಯತಾವನುು ಹಯೂಂದಿರತಕೆದುು.
2) ಅಧಯಕ್ಷರು, ಆಯೇಗದ ಸದಸಯರುಗಳಗಯ ವಿಷಯಗಳು / ಪರದಯೇಶ್ಗಳು ಮತುು ಜ್ವನಬ್ನುರಗಳನುು ಹಂಚತಕೆದುು.
ವಿಷಯಗಳು / ಪರದಯೇಶ್ಗಳು ಮತುು ಜ್ವನಬ್ನುರಗಳನುು ಹಂಚಿಕ್ಯ ಮನಡುವ ಆದಯೇಶ್ವನುು ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟವರಗಯಲನಯ ಆಯೇಗದ
ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾ ಅರ್ವನ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕ್ನರಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಸತಕೆದುು.
3) ಅಧಯಕ್ಷರು, ಸದಸಯರ ರಜಯಯನುು ಮಂಜ್ೂರು ಮನಡಲು ಮತುು ಪರವನಸಗಳಗಯ ಅನುಮೊೇದರ್ಯ ನಿೇಡಲು ಅಧಿಕ್ನರ
ಹಯೂಂದಿರತಕೆದುು.
4) ಅಧಯಕ್ಷರು, ಆಯೇಗದ ಸಭಯಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತಯವಹಸತಕೆದುು.
5) ಸದಸಯರುಗಳಗಯ ಹಂಚಿಕ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳಗಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತಯ ಆಯೇಗದ ಎಲಯ ಪರಮುಖ ತಿೇಮನಾನಗಳನುು
ಅಧಯಕ್ಷರ ಅನುಮೊೇದರ್ಯಯಂದಿಗಯ ತಯಗಯದುಕ್ಯೂಳಳತಕೆದುು.
6) ಅಧಯಕ್ಷರು, ತನನು ಪರಮುಖವಯಂದು ಪರಗಣಿಸುವ ಯನವುದಯೇ ವಿಷಯಕ್ಯೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತಯ ಯನವುದಯೇ
ದನಖಲಯಗಳನುು ಕ್ಯೇಳಬ್ಲಹುದು ಮತುು ಈ ಬ್ಲಗಯೆ ಆಯೇಗದ ಸಭಯಗಳಲ್ಲಯ ಮಂಡಿಸಿ ತಿೇಮನಾನವನುು ಕ್ಯೈಗಯೂಳಳಬ್ಲಹುದು.
7) ಆಯೇಗದ ಸದಸಯರು ಆಯೇಗದ ಸನಮೂಹಕ ಜ್ವನಬ್ನುರಗಳನುು ಹಯೂಂದಿರತಕೆದುು ಮತುು ಆಯೇಗದ ಸಭಯಗಳಲ್ಲಯ
ಭನಗವಹಸುವ ಮತುು ಹನಜ್ರನಗುವ ಮೂಲಕ ಮತುು ಅವರಗಯ ಹಂಚಿಕ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳು / ಪರದಯೇಶ್ಗಳನುು ಪರಶಿೇಲ್ಲಸುವ
ಮೂಲಕ ಕ್ನಯಾ ನಿವಾಹಸತಕೆದುು. ಸದಸಯನು ಪರಮುಖ ಕರಮಗಳು ಮತುು ತಿೇಮನಾನವನುು ಯನವ ವಿಷಯದ ಬ್ಲಗಯಗಯ ಪರಷೆರಣಯ
ಮನಡಬ್ಯೇಕ್ನಗಿದಯಯೇ ಅದನುು ಆಯೇಗದ ಸಭಯಯಲ್ಲಯ ಮಂಡಿಸಬ್ಲಹುದು.
8) ಯನರಯೇ ಸದಸಯ, ಆಯೇಗದ ಸಭಯಗಳಲ್ಲಯ ಯನವುದಯೇ ವಿಷಯಗಳನುು ಸಯೇರಸಲು ಸಲಹಯ ನಿೇಡಬ್ಲಹುದು ಮತುು ಅದು
ಆಯೇಗದ ತಿೇಮನಾನಗಳಗನಗಿ ಸಹ ಸಯೇರಸತಕೆದುು.
9) ಪರತಿಯಬ್ಲಬ ಸದಸಯನು ತಮಗಯ ಹಂಚಿಕ್ಯಯನಗಬ್ಲಹುದನದ ವಿಷಯ ಮತುು
ಜ್ವನಬ್ನುರಯನುು ಹಯೂಂದಿರತಕೆದುು.

/ ಅರ್ವನ ಪರದಯೇಶ್ಗಳ ಪೂಣಾ

10) ಒಬ್ಲಬರು ಅರ್ವನ ಹಯಚಿಚನ ಸದಸಯರು, ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಯ ನಿದಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿದ ಪರಕ್ತರಯೆಗಳಗನುಸನರ ಆಯೇಗದಿಂದ
ತನಿಖ್ಯ ಅರ್ವನ ವಿಚನರಣಯ ಮೇರಯಗಯ ಯನವುದಯೇ ವಿಷಯ / ವಿವನದ / ಪರಕರಣದ ಬ್ಲಗಯೆ ಸನಕ್ಷೂ ಅರ್ವನ ಮನಹತಿ ಸಂಗರಹಸಲು
ಅರ್ವನ ಪರಕರಣಗಳ ವಿಚನರಣಯಗಯ ಆಯೇಗದ ಸಭಯಗಳನುು ನಡಯಸಬ್ಲಹುದು.
11) ಸದಸಯರುಗಳು ಪರವನಸಗಳು ಮತುು ಪರಯನಣಗಳು ಒಳಗಯೂಂಡಂತಯ ಎಲಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಯ ಆಯೇಗದ
ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯಿಂದ ರ್ಯರವು ಹಯೂಂದತಕೆದುು.

ಅಧ್ಾಾಯ - III
6. ಆಯೋಗದ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿ
(1) ಆಯೇಗದಲ್ಲಯನ ಹುದಯುಗಳನುು ಯನವುದಯೇ ರನಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸಯೇವಯಗಳು / ವಿಶ್ಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳು / ಸಾಳೇಯ
ಪ್ನರಧಿಕ್ನರಗಳು / ಸನವಾಜ್ನಿಕ ವಲಯ / ಉದಯಮಗಳು / ಶನಸನಬ್ಲದು ಮಂಡಳಗಳು / ನಿಗಮಗಳ ತತಸಮನನ
ವಯೇತನಶಯರೇಣಿಗಳು ಮತುು ದಜಯಾಯನುು ಹಯೂಂದಿರುವ ಅಧಿಕ್ನರಗಳು / ರ್ೌಕರರನುು ಪರತಿನಿಯೇಜ್ರ್ಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ವನ ಮೇಲ್ಲನ
ಯನವುದಯೇ ಸಯೇವಯಗಳಂದ ನಿವೃತಿು ಹಯೂಂದಿದ ಅರ್ವನ ವಯೇನಿವೃತಿು ಹಯೂಂದಿದ ವಯಕ್ತುಗಳನುು ಗುತಿುಗಯ ಆಧನರದ ಮೇಲಯ ರ್ಯೇಮಕ್ನತಿ
ಮೂಲಕ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತಕೆದುು.
(2) ಪರತಿನಿಯೇಜ್ರ್ಯಯ ಮೇಲ್ಲನ ರ್ಯೇಮಕಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ (ಸನಮನನಯ ರ್ಯೇಮಕ್ನತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977ರ
ಉಪಬ್ಲಂಧಗಳು ಮತುು ತತನೆಲದಲ್ಲಯ ಜನರಯಲ್ಲಯರುವ ಸಕ್ನಾರದ ಯನವುದಯೇ ಇತರ ಆದಯೇಶ್ಗಳಗನುಸನರವನಗಿ ಇರತಕೆದುು.
(3) ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯು ಆಯೇಗದ ಆಡಳತ ವಿಭನಗದ ಮುಖಯಸಾರನಗಿರತಕೆದುು ಮತುು ಆಯೇಗದ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯ
ರ್ಯರವಿರ್ಯೂಂದಿಗಯ ತನು ಪರಕ್ನಯಾಗಳ ನಿವಾಹಣಯಗನಗಿ ಆಯೇಗಕ್ಯೆ ರ್ಯರವು ನಿೇಡತಕೆದುು.
(4) ಎಲಯ ಪರಮುಖ ಆಡಳತನತಮಕ ವಿಷಯಗಳನುು ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯ ಮುಂದಯ ಇಡತಕೆದುು. ಇವರು ಅಂರ್
ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಯ ಸನಮನನಯ ಅರ್ವನ ವಿಶಯೇಷ ಆದಯೇಶ್ಗಳನುು ಹಯೂರಡಿಸಬ್ಲಹುದು.
(5) ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯು ಆಯೇಗದ ಸಭಯಗಳಗನಗಿ ಸೂಚಿ ಪಟಿಟಯನುು ತಯನರಸಬ್ಯೇಕು ಮತುು ನಡನವಳಯನುು
ತಿಳಸಲು ಜ್ವನಬ್ನುರರ್ನಗಿರತಕೆದುು.
(6) ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯವರ ವರದಿಗಳನುು ಅಂತಿಮಗಯೂಳಸಲು ಆಯೇಗಕ್ಯೆ ರ್ಯರವು ನಿೇಡತಕೆದುು.
(7) ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯು ತನು ವಿವಯೇಚರ್ಯಯ ಅನುಸನರ, ಆಯೇಗದ ಅಧಿೇನ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಗಯ ತನು ಯನವುದಯೇ
ಪರಕ್ನಯಾಗಳ ಅರ್ವನ ಅಧಿಕ್ನರವನುು ಪರತನಯಯೇಜಿಸಬ್ಲಹುದು.

ಅಧ್ಾಾಯ - IV

7. ಆಯೋಗದ ಸಭಯಗಳು:- (1) ಆಯೇಗವು, ಬ್ಯಂಗಳೂರನಲ್ಲಯ ಅರ್ವನ ಅವಶ್ಯವಯನಿಸಿದನಗ ಅಧಯಕ್ಷರು ಸೂಕುವಯಂದು

ಭನವಿಸಬ್ಲಹುದನದ ರನಜ್ಯದ ಅಂರ್ ಇತರ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಯ ಸಭಯ ಸಯೇರತಕೆದುು.

ಪರಂತು, ಆಯೇಗವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಯ ಕನಿಷಠ ಒಂದು ಬ್ನರ ಯನದರೂ ಸಭಯ ಸಯೇರತಕೆದುು.

(2) ಆಯೇಗವು, ತನನು ಸೂಕು ಎಂದು ಭನವಿಸಿದಂತಯ ತನು ಕ್ನಯಾವಿಧನನಗಳನುು ವಿನಿಯಮನಗಯೂಳಸಲು ಅಧಿಕ್ನರ
ಹಯೂಂದಿರತಕೆದುು.
(3) ಆಯೇಗದ ಎಲಯ ಆದಯೇಶ್ಗಳು ಮತುು ತಿೇಮನಾನಗಳನುು ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾ ಅರ್ವನ ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯು
ಈ ಸಂಬ್ಲಂಧ ಯುಕುವನಗಿ ಅಧಿಕೃತಗಯೂಳಸಿದ ಆಯೇಗದ ಯನರಯೇ ಇತರ ಅಧಿಕ್ನರಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಪರಮನಣಗಯೂಳಸತಕೆದುು.
(4) ಅಧಯಕ್ಷರು, ಸನಮನನಯವನಗಿ ಬ್ಯಂಗಳೂರನಲ್ಲಯ ಸಭಯ ನಡಯಸಲು ಉದಯುೇಶಿಸಿರುವನಗ ಕನಿಷಠ ಮೂರು ಕ್ಯಲಸದ ದಿನಗಳ
ರ್ಯೂೇಟಿೇಸನುು ನಿೇಡತಕೆದುು ಮತುು ಆಯೇಗದ ಸಭಯಗಳು ಬ್ಯಂಗಳೂರನ ಹಯೂರ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಯ ನಡಯದರಯ ಕನಿಷಠ ಏಳು ದಿನಗಳ
ಮುಚಿತವನಗಿ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸನುು ಸದಸಯರಗಯ ನಿೇಡತಕೆದುು. ತುತುಾ ಸಭಯಗಳು ನಡಯಯುವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಯ, ಆಯೇಗವು ತುತನಾಗಿ
ಪರಗಣಿಸುವ ಪರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನುು ವಿಲಯ ಮನಡಲು ಅಧಯಕ್ಷರು ಸಾತ: ಅರ್ವನ ಸದಸಯರ ಅರ್ವನ ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯವರ
ಕ್ಯೂೇರಕ್ಯಯ ಮೇರಯಗಯ ಆಯೇಗವು ತುತುಾ ಪರಗಣರ್ಯಯ ಅಗತಯ ಪರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ವಿಲಯಗನಗಿ ಸಹ ಸಭಯ ಕರಯಯತಕೆದುು.
(5) ಆಯೇಗದ ಸಭಯಯ ಕ್ಯೂೇರಂ ಅಧಯಕ್ಷರು ಸಯೇರದಂತಯ 2 ಆಗಿರತಕೆದುು, ಪರಂತು ಹನಗಯ ಗಯೂತುುಪಡಿಸಿದ ಕ್ಯೂೇರಂ
ಆಯೇಗದಲ್ಲಯ ಖ್ನಲ್ಲ ಸನಾನಗಳದನುಗ ಆಯೇಗದಲ್ಲಯರುವ ಅಂರ್ ಖ್ನಲ್ಲ ಸನಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಯಷುಟ ಕಡಿಮಗಯೂಳಸತಕೆದುು.
(6) ಆಯೇಗದ ಪರತಿಯಂದು ತಿೇಮನಾನವು ಹನಜ್ರರುವ ಸದಸಯರ ಬ್ಲಹುಮತ ಮತುು ಮತದನನದ ಮೂಲಕ
ತಿೇಮನಾನಿಸತಕೆದುು.

ಪರಂತು, ಮತಗಳು ಸಮವನಗಿ ಬ್ಲಂದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಯ ಅಧಯಕ್ಷರು ನಿಣನಾಯಕ ಮತವನುು ಚಲನಯಿಸಬ್ಲಹುದು.
(7) ಆಯೇಗವು ವಿರುದಧವನದ ತಿೇಮನಾನಗಳಗಯ ಸಂಬ್ಲಂಧ, ಆಯೇಗದ ಸಭಯಯ ನಡನವಳಯನುು ಸದಸಯ

ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯು ದನಖಲಯ ಮನಡತಕೆದುು ಮತುು ಅವನು ಸದರ ನಡನವಳಗಳ ಪರತಿಗಳನುು ತಯನರಸತಕೆದುು ಮತುು ಅದನುು
ಸಭಯಯು ಮುಕ್ನುಯವನದ ಸನಧಯವನದಷುಟ ಬ್ಯೇಗರ್ಯ ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತುು ಸದಸಯರಗಯ ತಿಳಸತಕೆದುು. ಅವನು, ಮುಂದಿನ ಸಭಯಯಲ್ಲಯ
ಅಧಯಕ್ಷರ ಸಹಗನಗಿ ನಡನವಳಗಳನುು ಹನಜ್ರುಪಡಿಸತಕೆದುು, ಅಧಯಕ್ಷರು ಸಹಮನಡಿದ ನಂತರ, ಸಭಯಯ ನಡಯವಳಕ್ಯಗಳು
ಊಜಿಾತವನಗತಕೆದುು.
(8) ಸಭಯಯ ನಡನವಳಗಳನುು ದನಖಲ್ಲಸಲು ಅದರ ಸರತನದ ಬ್ಲಗಯೆ ಯನವುದಯೇ ಆಕ್ಯೇಪಣಯ ಇದುರಯ ಆಯೇಗದ ಮುಂದಯ
ಸಭಯಯಲ್ಲಯ ಚಚಯಾಗನಗಿ ಕ್ಯೈಗಯೂಳಳಬ್ಲಹುದು ಮತುು ಆಯೇಗವು ತಿೇಮನಾನಿಸತಕೆದುು.
(9) ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯು ವಯವಹರಣಯಗಳ ದನಖಲಯಯನುು ಇಟುಟಕ್ಯೂಳಳತಕೆದುು ಮತುು ಸದಸಯರುಗಳು ಮತುು
ಅಧಯಕ್ಷರಗಯ ಅವುಗಳ ಪರಮನಣಿೇಕರಸಿದ ಜಯರನಕ್ಸಸ ಪರತಿಯನುು ಒದಗಿಸತಕೆದುು.

ಅಧಯಕ್ಷರು ತಮಮ ವಿವಯೇಚರ್ನನುಸನರ

ಆಯೇಗದ ಸಭಯಯ ಪೂಣಾ ವಯವಹರಣಯಗಳನುು ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಯ ಅಧಿಕೃತಗಯೂಳಸಿದ ಹಯೂರತು ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ಎಲಯರು ನಡನವಳಗಳನುು
ರಹಸಯವನಗಿ ಇಟಿಟರತಕೆದುು.
8. ಆಯೋಗವು ತ್ನನ ಸಭಯಗಳಲಿಯ ನಿಣಭಯಗಳನುನ ಕಯೈಗಯ್ಳಳಬಯೋಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು:- ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನುು
ಆಯೇಗದ ಸಭಯಯಲ್ಲಯ;
i. ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಯೆ ಅರ್ವನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನಕ್ಯೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ಈ ನಿಯಮಗಳಗಯ ಯನವುದಯೇ ತಿದುುಪಡಿ;

ii. ಆಯೇಗವು ರ್ಯೇರವನಗಿ ತನಿಖ್ಯ ಮನಡಬ್ಯೇಕ್ನದ ಅರ್ವನ ವಿಚನರಣಯ ಮನಡಬ್ಯೇಕ್ನದ ವಿಷಯಗಳು;
iii. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಯ ಉಪಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತಯ ಆಯೇಗವು ಪರಗಣಿಸಲು ಅಗತಯಪಡಿಸಿದಂತಯ ಎಲಯ ವರದಿಗಳು;
iv. ಅಧಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಯಂದಿಗಯ, ಸದಸಯನು ಸಭಯ ಮುಂದಯ ಮಂಡಿಸಲು ಇಚಿಚಸಿದಂತ ಯನವುದಯೇ ವಿಷಯಗಳು;
v. ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಕ್ಯೇಮನಭಿವೃದಿಧ ಮತುು ಪರಗತಿಗನಗಿ ¸ಸುರಕ್ನ ಕರಮಗಳು
ಮತುು ಅಭಿವೃದಿಧಗಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ ಪರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು;
vi. ಅಧಯಕ್ಷರು, ಆಯೇಗದ ಸಭಯಯಲ್ಲಯ ಮಂಡಿಸಬ್ಯೇಕ್ಯಂದು ನಿದಯೇಾಶಿಸಬ್ಲಹುದನದಂರ್ ಯನವುದಯೇ ವಿಷಯ; - ಪರಗಣರ್ಯ
ಮತುು ತಿೇಮನಾನಕ್ಯೆ ಮಂಡಿಸತಕೆದುು.
9. ಸಭಯಯ ಕಾಯಭಸ್ಚಿ:- ಕ್ನಯಾಸೂಚಿಯನುು ಸನಮನನಯವನಗಿ ಸಭಯಯ ಮೊದಲು ಕನಿಷಠ 3 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವನಗಿ
ಎಲಯ ಸದಸಯರಗಯ ರವನನಿಸತಕೆದುು.
ಪರಂತು, ತುತುಾ ಸಭಯಗಯ ಕ್ನಲಮತಿಯು ಅನಾಯವನಗುವುದಿಲಯ. ಸಭಯಯ ನಡನವಳಗಳನುು ಸನಧಯವನದಷುಟ ಬ್ಯೇಗರ್ಯ
ಎಲಯ ಸದಸಯರಗಯ ರವನನಿಸತಕೆದುು.
ಅಧ್ಾಾಯ - V
10. ಆಯೋಗದಿಂದ ತ್ನಿಖ್ಯ ಮತ್ುು ವಿಚಾರಣಯ:- (1) ಆಯೇಗವು, ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ
ಪಂಗಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತಯಗಳು, ರಕ್ಷಣಯ, ಕ್ಯೇಮನಭಿವೃದಿಧ ಮತುು ಅಭಿವೃದಿುಗಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನುು ತನಿಖ್ಯ ಮನಡಲು ಅರ್ವನ
ಆಯೇಗವು ರ್ಯೇರವನಗಿ ತನಿಖ್ಯ ಅರ್ವನ ವಿಚನರಣಯ ನಡಯಸಲು ತಿೇಮನಾನಿಸಿದಯಯೇ ಆ ನಿದಿಾಷಟ ದೂರುಗಳ ವಿಚನರಣಯಗನಗಿ
ಸಭಯಗಳನುು ನಡಯಸಬ್ಲಹುದು. ಅಂರ್ ಉಪವಯೇಶ್ನಗಳನುು ಆಂiೂೂÉೂ ೇಗದ ಕ್ಯೇಂದರ ಸಾಳದಲನಯಗಲ್ಲ ಅರ್ವನ ರನಜ್ಯದ ಯನವುದಯೇ
ಇತರ ಸಾಳದಲನಯಗಲ್ಲ ನಡಯಸಬ್ಲಹುದು.
(2) ಆಯೇಗದ ಸಭಯಗಳನುು ವಿಚನರಣಯ ನಡಯಸಲು ಉದಯುೇಶಿಸಿದ ಪಕ್ಷಕ್ನರರಗಯ ಯುಕು ರ್ಯೂೇಟಿಸನುು ನಿೇಡಿದ ನಂತರ
ನಡಯಸತಕೆದುು ಮತುು ಅಗತಯವಿದುರಯ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಗಯ ಮುಂಚಿತವನಗಿ ಪರಚನರದ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸನುು ಸಹ ನಿೇಡತಕೆದುು.
ಸಂದಭನಾನುಸನರ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸು ಅರ್ವನ ಪರಚನರದ ಮೂಲಕ ವಿಚನರಣಯ ನಡಯಯುತಿುರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಯ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸು ಅರ್ವನ
ಮುಂಚಿತವನಗಿ ಮನಹತಿ ನಿೇಡಿ ತನಿಖ್ಯ ಅರ್ವನ ವಿಚನರಣಯ ಮೇರಯಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಯ ಬ್ನಧಿತರನಗಿರುವಂರ್ ಅನುಸೂಚಿತ
ಜನತಿಗಳು ಅರ್ವನ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಸದಸಯರ ಎಚಚರಕ್ಯ ವಹಸತಕೆದುು.
(3) ರ್ಯೇರ ತನಿಖ್ಯ ಅರ್ವನ ವಿಚನರಣಯಗನಗಿ ತಿೇಮನಾನ ಕ್ಯೈಗಯೂಂಡನಗ, ಅಗತಯ ಸಿಬ್ಲಬಂದಿಯನುು, ಅಂರ್ ತನಿಖ್ಯ ಅರ್ವನ
ವಿಚನರಣಯಯನುು ವಹಸಿಕ್ಯೂಂಡಿರುವ ಸದಸಯ(ರು)ಗಯ ನಿೇಡತಕೆದುು ಮತುು ಅವರು ಅಂರ್ ಸಭಯಗಳನುು ವಯವಸಯಾಗಯೂಳಸಲು ಎಲಯ
ಕರಮಗಳನುು ತಯಗಯದುಕ್ಯೂಳಳತಕೆದುು.
(4) ತನಿಖ್ಯ ಅರ್ವನ ವಿಚನರಣಯಯು ನಡಯಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಯ ಆಯೇಗವು, ಪರಮನಣವಚನ ಅರ್ವನ ಶ್ಪರ್ ಪತರಗಳ
ಮೇಲಯ ಸನಕ್ಷೂವನುು ಪಡಯಯಬ್ಲಹುದು, ಆಯೇಗವು ಅವಶ್ಯವಯಂದು ಪರಗಣಿಸಿದರಯ ತನಿಖ್ಯ ಅರ್ವನ ವಿಚನರಣಯಯಲ್ಲಯ ಸನಕ್ಷೂವನುು
ತಯಗಯದುಕ್ಯೂಳುಳವ ಉದಯುೇಶ್ಕ್ನೆಗಿ, ಅವಶ್ಯಕವಯಂದು ಪರಗಣಿಸುವನಗ ಯನರಯೇ ವಯಕ್ತುಯ ಖುದುು ಹನಜ್ರಯನುು ಅಗತಯ ಪಡಿಸಬ್ಲಹುದು

ಮತುು ಅವನಿಗಯ ಸಮನ್ಗಳನುು ಜನರಗಯೂಳಸಬ್ಲಹುದು, ಸಮನ್ಗಳನುು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಆಯೇಗದ ಮುಂದಯ
ಹನಜ್ರನಗಬ್ಯೇಕ್ಯಂದು ನಿದಯೇಾಶಿಸಿದ ವಯಕ್ತುಗಯ ಕನಿಷಟ ಏಳು ದಿನಗಳ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸಿನ ಸಮನ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸತಕೆದುು.
(5) ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳು ಮತುು ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಸಾತುು, ಸಯೇವಯ
ಅರ್ವನ ಉದಯೂಯೇಗದ ಸಂಬ್ಲಂಧ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯದರಕ್ಯ ಇರುವನಗ ಮತುು ಆಯೇಗವು ವಿವನದನಂಶ್ವನುು ಕ್ಯೈಗಯೂಂಡಿದಯ ಎಂದು ಅವರಗಯ
ತಿಳಸಲು ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರಕ್ಯೆ ಟಿಲಯಕ್ಸಸ ಮತುು ಫ್ನಯಕ್ಸಸ ಅರ್ವನ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸೂಚರ್ಯ ನಿೇಡಿ ಸಂಜ್ಯೇಯತಯಯನುು
ತಯಗಯದುಕ್ಯೂಳಳತಕೆದುು. ಟಯಲ್ಲಗನರಮ್ ಅರ್ವನ ಫ್ನಯಕ್ಸಸ ಅರ್ವನ ಇ-ಮೇಲ್ ತುತುಾ ಪರತುಯತುರವನುು ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದಿಂದ
ತರಸಿಕ್ಯೂಳಳತಕೆದುು. ಒಂದು ವನರದಯೂಳಗಯ ಪತರವನುು ಸಿಾೇಕರಸದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರವು, ವಿಚನರಣಯಗನಗಿ
ಶಿೇಘ್ರ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸಿನಲ್ಲಯ ಸಮನ್ ನಿೇಡತಕೆದುು.
(6) ಅಗತಯಪಡಿಸಿದ ಸಭಯಗಳನುು ನಡಯಸಿದ ನಂತರ, ತನಿಖ್ಯಯನುು ನಡಯಸಿದಂರ್ ಸದಸಯ(ರು) ವರದಿಯನುು ಸಲ್ಲಯಸತಕೆದುು
ಇದನುು ಸದಸಯಕ್ನಯಾದಶಿಾ ಅರ್ವನ ವರದಿಯನುು ಸಿಾೇಕರಸಲು ಅಧಿಕೃತಗಯೂಳಸಿದ ಯನರಯೇ ಅಧಿಕ್ನರಗಯ ಕಳುಹಸತಕೆದುು.
ಇದನುು ಪರಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ತರುವನಯ ಅಧಯಕ್ಷರ ಅನುಮೊೇದರ್ಯಯಂದಿಗಯ ವರದಿಯ ಬ್ಲಗಯೆ ಕರಮವನುು ಆರಂಭಿಸಬ್ಲಹುದು. ವನಸುವಿಕ
ಸನಕ್ಷೂದ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸು, ವಿಚನರಣನ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸು ಮತುು ಸನವಾಜ್ನಿಕ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸು ಕರಮವನಗಿ ನಮೂರ್ಯ I, II ಮತುು III ರಲ್ಲಯ
ಉಪಬ್ಲಂಧಿಸಿದಯ.
11. ಕಯಲವು ದ್ಾಖಲ್ಯಗಳನುನ ರಹಸಾವಾಗಿಡುವುದು:- ಆಯೇಗವು ಸಭಯಗಳಲ್ಲಯ ಅರ್ವನ ಅನಯಥನ ತಿೇಮನಾನಗಳ ಮೂಲಕ
ಯನವುದಯೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲಯ ಮನಡಲನದ ಯನವುದಯೇ ವರದಿಯ ಒಳನಂಶ್ಗಳನುು ರಹಸಯವನಗಿ ಇಟುಟಕ್ಯೂಳಳಬ್ಯೇಕು ಮತುು ಅಂರ್
ವರದಿಯ

ಸಂಬ್ಲಂಧ

ಅಧಿಕೃತಗಯೂಳಸಲನದ

ವಯಕ್ತುಯ

ಹಯೂರತನಗಿ

ಯನರಯೇ

ವಯಕ್ತುಗಯ

ಬ್ಲಹರಂಗ

ಪಡಿಸಬ್ನರದಯಂದು

ನಿದಯೇಾಶಿಸಬ್ಲಹುದು.
12. ಕಾನ್ನು ಕಾಮಗಳು:- ಆಯೇಗವು, ಸಿವಿಲ್ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಅಧಿಕ್ನರಗಳನುು ಚಲನಯಿಸುವ ಅನುಸರಣಯಯಲ್ಲಯ
ಜನರUೂೂÉಳಸಲು ಅಗತಯಪಡಿಸಿದಂರ್ ಎಲನಯ ಸಮನ್ಗಳು ಹನಗೂ ವನರಯಂಟ್ಗಳು ನಿಯಮಸಲನದ ನಮೂರ್ಯಯಲ್ಲಯ ಇರತಕೆದುು
ಹನಗೂ ಆಯೇಗದ ಮೊಹರನುು ಹಯೂಂದಿರತಕೆದುು. ಕ್ನನೂನು ಕರಮಗಳ ಜನರಗನಗಿ ಅನಾಯವನಗಬ್ಲಹುದನದ ಸಿವಿಲ್ ಪರಕ್ತರಯನ
ಸಂಹತಯಯ ಉಪಬ್ಲಂಧಗಳನುು ಆಯೇಗವು ಪ್ನಲ್ಲಸತಕೆದುು.
13. ಸಮನ್ಗಳು ಹಾಗ್ ವಾರಂಟುಗಳ ನಮ್ನಯ:- ಸಮನ್ಗಳು ಹನಗೂ ವನರಂಟುಗಳು ಕರಮವನಗಿ ನಮೂರ್ಯ IV
ಮತುು V ರಲ್ಲಯ ಇರತಕೆದುು.
14. ಪತ್ಾಗಳು ಹಾಗ್ ನಯ್ೋಟೋಸುಗಳ ಜಾರಿ:- ಸಿವಿಲ್ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಅಧಿಕ್ನರಗಳನುು ಚಲನಯಿಸದಯ
ಜನರಗಯೂಳಸಬ್ಯೇಕ್ನದಂರ್ ದಸನುವಯೇಜ್ುಗಳು ಇತನಯದಿಗಳ ಸಲ್ಲಯಕ್ಯಗಯ ಅಗತಯವಿರುವ ಪತರಗಳು ಹನಗೂ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸುಗಳನುು
ಆಯೇಗವು ಒದಗಿಸಬ್ಲಹುದು ಹನಗೂ ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾ ಅರ್ವನ ಅಧಿಕೃತಗಯೂಳಸಲನದ ಅಧಿಕ್ನರಯು ಸಹ ಮನಡಿರಬ್ಯೇಕು.
ಅಧ್ಾಾಯ - VI

15. ಆಯೋಗದ ಸಭಯಗಳು:- (1) ಒಂದು ವಿಷಯವನುು ಆಯೇಗವು ರ್ಯೇರವನಗಿ ತನಿಖ್ಯ ಅರ್ವನ ವಿಚನರಣಯ
ಮನಡಬ್ಯೇಕ್ನದನಗ ಆಯೇಗದ ಸಭಯಗಳನುು ನಡಯಸುವ ಮೂಲಕ ಹನಗಯ ಮನಡಬ್ಲಹುದು. ಅಂರ್ ಸಭಯಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಯ ಎಲನಯ
ಸದಸಯರ ಹನಜ್ರನತಿಯು ಅಗತಯವನಗಿರುವುದಿಲಯ.
(2) ಹಾಜರಿರಬಯೋಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:- ಒಬ್ಲಬ ಸದಸಯನು ಸಭಯಯನುು ನಡಯಸುವನಗ, ಆಯೇಗದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕ್ನರ
ಅರ್ವನ ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯು ಪರಕ್ನಯಾಗಳನುು ಯುಕುವನಗಿ ಹನಗೂ ಪ್ನರಾಮನಣಿಕವನಗಿ ನಿವಾಹಣನ ಸಭಯಯನುು ನಡಯಸುವ
ಸದಸಯ(ರು)ಗಯ ರ್ಯರವನಗಲು ಹನಜ್ರರತಕೆದುು, ಸದಸಯ(ರು) ವರದಿಯನುು ಸಿದಧಪಡಿಸಲು ಕ್ಯೂೇರದರಯ ಅದನುು ಸಿದುಪಡಿಸಲು
ಸದಸಯರುಗಳಗಯ ರ್ಯರವನಗುವುದು. ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕ್ನರಯ ಕತಾವಯವನಗಿರತಕೆದುು. ಕ್ನಯಾವಿಧನನಗಳನುು ಅನುಸರಸಲು
ಸದಸಯ(ರು)ಗಯ ರ್ಯರವನಗುವುದಕ್ಯೆ ಸಹ ಅಧಿಕ್ನರಯು ಜ್ವನಬ್ನುರರ್ನಗಿರತಕೆದುು.
(3) ಸಭಯಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ:- ಆಯೇಗದ ಸಭಯಗಳನುು ಅಗತಯವಿದನುಗಲಯೇ ನಡಯಸಬ್ಲಹುದು. ಆಯೇಗವು ರನಜ್ಯದ ವಿವಿಧ
ಭನಗಗಳಲ್ಲಯ ಪರತಯಯೇಕವನಗಿ ಕ್ನಯಾನಿವಾಹಸುವ ವಿವಿಧ ಸದಸಯರುಗಳಯೂ ಂದಿಗಯ ಏಕಕ್ನಲದಲ್ಲಯ ಒಂದಕ್ತೆಂತ ಹಯಚಿಚನ ಸಭಯಗಳನುು
ನಡಯಸಬ್ಲಹುದು.
(4) ಸಭಯಗಳ ಕಾಯಭಕಾಮ:- ಸಭಯಗಳ ಕ್ನಯಾಕರಮವನುು ಕ್ಯೇಂದರ ಕಚಯೇರಗಳು ಹನಗೂ ಇತರ ಸಾಳಗಳಯರಡು ಕಡಯಗಳಲ್ಲಯ
ಸನಮನನಯವನಗಿ ಮುಂಚಿತವನಗಿ ಮತುು ಯುಕುವನಗಿ ತಿಳಸಿ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡಯಸಬ್ಲಹುದು.
(5) ಸಾಕ್ಷಿದ್ಾರರಿಗಯ ವಯಚಚಗಳನುನ ಭರಿಸುವುದು:- (1) ಆಯೇಗವು, ಸಭಯಯಲ್ಲಯ ಆಯೇಗದ ಮುಂದಯ ಹನಜ್ರನಗಲು
ಸಮನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕರಯಯಲನದಂರ್ ವಯಕ್ತುಗಳಗಯ ಪರಯನಣವಯಚಚಗಳನುು ಭ್ರಸಬ್ಲಹುದು. ಪರಂತು. ವಯಕ್ತುಯ ವನಸಸಾಳವು.
ಆಯೇಗದ ಸಭಯಯ ಸಾಳದಿಂದ 8 ಕ್ತ.ಮೇ ಗಳಗಿಂತ ಹಯಚನಚಗಿರಬ್ಯೇಕು. ಹನಗಯ ಭ್ರಸಲನದ ಮೊತುವು ವಯಕ್ತುಯು ಯನವುದಯೇ ಇತರ
ಮೂಲದಿಂದ ಪರಯನಣ ಮತುು ದಿನಭ್ತಯಕ್ಯೆ ಹಕುೆಳಳವರ್ನಗಿಲಯದಿದುರಯ ವನಸುವಿಕ ಪರಯನಣ ವಯಚಚಗಳು ಹನಗೂ ವಯಕ್ತುಯು ಆಯೇಗದ
ಸಭಯಯಲ್ಲಯ ಹನಜ್ರನಗಿದು ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಗಳಗನಗಿ ದಿನಭ್ತಯಕ್ಯೆ ಒಳಪಟಿಟರತಕೆದುು ಮುಂದಯ ಪರಯನಣವಯಚಚಗಳ ಮತಿಯು
ಆಯೇಗವು ನಿದಿಾಷಟಪಡಿಸಬ್ಲಹುದನದ ದರಗಳ ಆಧನರದ ಮೇಲಯ ಲಯಕೆ ಹನಕಲನದ ರಯೈಲುದರ ಹನಗೂ ರಸಯುಯ ದೂರದ ಆಧನರ
ಮೇಲಯ ನಿಧಾರಸತಕೆದುು.

ವಯಕ್ತುಗಳ ಅಹಾತಯಯ ಬ್ಲಗಯೆ ಯನವುದಯೇ ಸಂದಯೇಹಗಳು ಇದು ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಯ, ಆಯೇಗದ ಸದಸಯ

ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯ ನಿಣಾಯವು ಅಂತಿಮವನಗಿರತಕೆದುು.
(2) ಸಕ್ನಾರ / ಸನವಾಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉದಿುಮ ರ್ೌಕರರನಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳನುು ಆಯೇಗದ ಮುಂದಯ ಹಯೇಳಕ್ಯ ನಿೇಡಲು
ಅರ್ವನ ದನಖಲಯಗಳನುು ಹನಜ್ರುಪಡಿಸಲು ಸಮನ್ ಮನಡಿದುರಯ, ಅದನುು ಕತಾವಯದ ಮೇಲಯ ಎಂಬ್ಲುದನಗಿ ಭನವಿಸತಕೆದುು.
(3) ಆಯೇಗದ ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯು ಹನಗಯ ಹನಜ್ರನಗುವ ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ವಯಕ್ತುಗಳಗಯ ಮೇಲ್ಲನಂತಯ ಪ್ನವತಿ
ಮನಡುವ ಅಂರ್ ಕ್ಯಯೇಮುಗಳನುು ಪ್ನಲ್ಲಸಲು ಸೂಕು ವಿಧನನವನುು ರೂಪಿಸಬ್ಲಹುದು.

(4) ಮೇಲ್ಲನಂತಯ ಪರಯನಣ ವಯಚಚಗಳಗನಗಿ ಕ್ಯಯೇಮು, ವಯಕ್ತುಯು ಸಾಂತ ಒಪಿಿಗಯಯ ಮೇಲಯ ಮನಡುವ ಯನವುದಯೇ ತನಿಖ್ಯ
ಅರ್ವನ ವಿಚನರಣಯಯಲ್ಲಯ ಅರ್ವನ ಆಯೇಗವು ಸಮನ್ ಜನರಗಯೂಳಸಿದ ಸೂಚರ್ಯ ಅರ್ವನ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸಿಗನಗಿ ಆಯೇಗದ ಮುಂದಯ
ಹನಜ್ರನಗುವಂರ್ ವಯಕ್ತುಯ ಸಂಬ್ಲಂಧದಲ್ಲಯ ಅನಾಯಿಸತಕೆದುಲಯ.

ಅಧ್ಾಾಯ - VII
15. ಆಯೋಗದ ಸಲಹಾ ಕಾಯಭ:- ಆಯೇಗವು ತನು ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯವರ ಮೂಲಕ ಸಭಯಗಳು, ವಯೈಯಕ್ತುಕ
ಸಂಪಕಾಗಳು, ಭಯೇಟಿಗಳು ಹನಗೂ ಪತರವಯವಹನರಗಳ ಮುಖ್ನಂತರ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ಇಲನಖ್ಯಗಳು / ಇತರ ಸಂಸಯಾಗಳಯೂ ಂದಿಗಯ
ಪರಸಿರ ಕ್ನಯಾನಿವಾಹಸತಕೆದುು. ಈ ಸಂಬ್ಲಂಧದಲ್ಲಯ ಮನಹತಿಯನುು, ಸನಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವನಗಿ ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ಇಲನಖ್ಯ /
ಸಂಸಯಾಗಳಗಯ ಕಳುಹಸಬ್ಲಹುದು.
16. ರಾಜಾ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಂದಿಗಯ ಪರಸಪರ ಕಾಯಭನಿವಭಹಣಯ:- ಆಯೇಗವು, ಸಮತಿಗಳು, ಕ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ
ಸಮೂಹಗಳು ಅರ್ವನ ಯೇಜ್ರ್ನ ಮಂಡಳಯು ಸನಾಪಿಸಿದಂರ್ ಇತರ ಸಂಸಯಾಗಳ ಮನವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಯ ರನಜ್ಯ
ಯೇಜ್ರ್ನ ಮಂಡಳಯಂದಿಗಯ ಪರಸಿರ ವಯವಹರಸತಕೆದುು. ಆಯೇಗವು, ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ
ಪಂಗಡಗಳಗಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ಎಲನಯ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಹನಗೂ ಯೇಜ್ರ್ಯ ಹನಗೂ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುು ಮೌಲಯಮನಪನದ
ವಿಧನನಗಳಗಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ ಎಲನಯ ದನಖಲಯಗಳ ಪರತಿಗಳನುು ಕಳುಹಸಲು ಯೇಜ್ರ್ನ ಮಂಡಳಯನುು ಕ್ಯೂೇರಬ್ಲಹುದು.

ಅಧ್ಾಾಯ - VIII
17. ಆಯೋಗದ ಕಾಯಭಗಳ ಮೋಲಿಿಚಾರಣಯ:- (1) ಆಯೇಗವು, ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ಯೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಹನಗೂ
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಗನಗಿ ಉಪಬ್ಲಂಧಿಸಲನದ ಸುರಕ್ಷತಯಗಳು ಹನಗೂ ಇತರ ಸನಮನಜಿಕ ಅರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಿಧಪರ ಕರಮಗಳಗಯ
ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟಂತಯ ತನನು ಮೇಲ್ಲಾಚನರಣಯ ಮನಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ವನ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತುು ಪರದಯೇಶ್ಗಳನುು ನಿವಾಹಣಯ
ಮನಡಬ್ಲಹುದು.
18. ವಿವರಪಟಿಗಳು ಹಾಗ್ ವರದಿಗಳು:- (1) ಆಯೇಗವು ಮೇಲ್ಲಾಚನರಣಯ ಮನಡಬ್ಯೇಕ್ನದಂರ್ ವಿಷಯದ ನಿಯಂತರಣದ
ಜ್ವಬ್ನುರ ಹಯೂಂದಿರುವ ಯನವುದಯೇ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರವು, ಆಯೇಗವು ಅಗತಯಪಡಿಸಿದಂತಯ ವರದಿಗಳನುು ಒದಗಿಸತಕೆದುು.
(2) ಆಯೇಗವು ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ಯೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಹನಗೂ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಗನಗಿ ಇರುವ ಸುರಕ್ಷತನ
ಕ್ನಯಾಗಳ ಅನುಷ್ನಠನ ಪರಭನರಹಯೂಂದಿರುವಂರ್ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ಇಲನಖ್ಯಗಳು, ಸಾಳೇಯ ಸಂಸಯಾಗಳು, ನಿಗಮತ ನಿಕ್ನಯಗಳು
ಅರ್ವನ ಯನವುದಯೇ ಇತರ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರಗಳಂದ ಯನವುದಯೇ ನಿದಿಾಷಟ ವಿಷಯ ಅರ್ವನ ಸಂಗತಿಯ ಬ್ಲಗಯೆ ಮನಹತಿ ಹನಗೂ
ವಿವರವನುು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚರ್ಯಗಳನುು ಹಯೂರಡಿಸಬ್ಲಹುದು.

19. ಅನುಸರಣ ಕಾಮ:- (1) ಮೇಲ್ಲಾಚನರಣಯ ಕ್ನಯಾವನುು ಪರಣನಮಕ್ನರಯನಗಿ ಮನಡುವ ಕರಮವನಗಿ ಆಯೇಗವು
ಮನಹತಿಯನುು ಪಡಯದುಕ್ಯೂಂಡ ತರುವನಯ ಹನಗೂ ಸನಧಯವನದಷುಟ ಬ್ಯೇಗರ್ಯ ನಿಣಾಯವನುು ತಯಗಯದುಕ್ಯೂಂಡ ಮೇಲಯ ರಕ್ಷಣನ
ಕ್ನಯಾಗಳ ಅನುಷ್ನಠನದಲ್ಲಯ ಗಮನಿಸಿದಂರ್ ನೂಯನತಯಗಳನುು ವಿವರಸಿ, ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರಕ್ಯೆ ವಿಷಯಗಳನುು ತಿಳಸಬ್ಯೇಕು
ಹನಗೂ ಅಗತಯ ಸೂಕು ಕರಮಗಳನುು ಸಲಹಯ ಮನಡಬ್ಯೇಕು.
(2) ಆಯೇಗವು (1)ರ್ಯೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಮೇರಯಗಯ ಕಳುಹಸಿದ ವಿಷಯನನುಸನರ ಕ್ಯೈಗಯೂಂಡ ಕರಮದ ಬ್ಲಗಯೆ
ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನುು ಕ್ಯೂೇರಬ್ಲಹುದು.
(3) ಆಯೇಗವು ಸಂವಿಧನನದ ಮೇರಯಗಯ ಅರ್ವನ ತತನೆಲದಲ್ಲಯ ಜನರಯಲ್ಲಯರುವ ಯನವುದಯೇ ಇತರ ಕ್ನನೂನಿನ ಮೇರಯಗಯ
ಅರ್ವನ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಯನವುದಯೇ ಆದಯೇಶ್ದ ಮೇರಯಗಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಹನಗೂ ಪರಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳಗನಗಿ ಇರುವ
ರಕ್ಷಣನ ಕರಮಗಳು ಹನಗೂ ಸನಮನಜಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕರಮಗಳಗಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ಲಾಚನರಣನ
ಕ್ನಯಾವಿಧನನದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಪ್ನರಯ ಪಟಟ ತನು ತಿೇಮನಾನಗಳು ಮತುು ಗಯೂತುುವಳಗಳನುು ತನು ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿ ಅರ್ವನ
ಯನವುದಯೇ ವಿಶಯೇಷ ವರದಿಯಲ್ಲಯ ಸಯೇರಸಬ್ಲಹುದು.

ಅಧ್ಾಾಯ - IX
20. ಆಯೋಗದಿಂದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕಾಮಗಳು:- ಆಯೇಗವು ಕ್ನನೂನಿನ ಮೇರಯಗಯ ಸಿಷಟವನಗಿ ಉಲಯಯೇಖಿಸದಂರ್
ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ವನ ಪರಕರಣಗಳ ವಿಶಯೇಷ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಯ ಅಂದರಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಅರ್ವನ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಗಯ
ಸಯೇರದ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವನ ಅಂರ್ ವಯಕ್ತುಗಳ ಸಮೂಹದ ಕ್ಯೇಮನಭಿವೃದಿಧಯಂರ್ ವಿಷಯವನಗಿದುರಯ ಪತರ ವಯವಹನರವನುು
ಆರಂಭಿಸಬ್ಲಹುದು ಹನಗೂ ಈ ವಗಾಗಳ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹತನಸಕ್ತುಯನುು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ತನು ಅಂತಗಾತ ಸನಮನರ್ಯಾದಲ್ಲಯ ಆಯೇಗಕ್ಯೆ
ಅಗತಯವನಗಿದುರಯ ಕರಮಕ್ಯೈಗಯೂಳಳಬ್ಲಹುದು. ಆಯೇಗದಿಂದ ಬ್ಲರುವ ಎಲನಯ ನಿಯತ ಔಪಚನರಕ ಪತರ ವಯವಹನರಗಳನುು ಸದಸಯ
ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯ ಅರ್ವನ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕ್ನರಯ ಸಹಗಳಂದ ಹಯೂರಡಿಸತಕೆದುು. ಆಯೇಗವು, ತನು ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದಶಿಾಯ
ಮೂಲಕ ದನವಯಯನುು ಹೂಡಬ್ಲಹುದು ಅರ್ವನ ದನವಯಗಯ ಗುರಯನಗಿಸಬ್ಲಹುದು.
21. ರಾಜಾ ಸಕಾಭರದ ನಿಯಮಗಳು, ಇತ್ಾಾದಿಗಳ ಅನಿಯಿಸುವಿಕಯ:- (1) ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರವು ಹಯೂರಡಿಸಿದ ಹನಗೂ
ಅನಾಯಿಸಬ್ಲಹುದನದ ಎಲನಯ ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು ಹನಗೂ ಆದಯೇಶ್ಗಳು ಆಯೇಗಕ್ಯೆ ಸಹ ಅನಾಯಿಸತಕೆದುು.
(2) ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಆರ್ಥಾಕ ಅಧಿಕ್ನರಗಳ ಪರತನಯಯೇಜ್ರ್ಯಗಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ ಉಪಬ್ಲಂಧಗಳ ಆಯೇಗದಲ್ಲಯನ
ಸಂವನದಿ ಅಧಿಕ್ನರಗಳಗಯ ಅನಾಯಿಸತಕೆದುು.
22. ಈ ನಿಯಮಗಳಲಿಯ ನಿದಿಭಷಿಪಡಿಸಿಲಯದ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಲಗಯೆ ತೋಮಾಭನ:- ಉಪಬ್ಲಂಧವನುು ಕಲ್ಲಿಸಿಲಯದಂತ ಯನವುದಯೇ
ವಿಷಯಕ್ಯೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತಯ ಪರಶಯುಯು ಉದಭವಿಸಿದರಯ, ಅಧಯಕ್ಷರು ತಿೇಮನಾನವನುು ಕ್ಯೂೇರತಕೆದುು. ಅಧಯಕ್ಷರು ಸೂಕುವಯಂದು
ಭನವಿಸಿದರಯ, ವಿಷಯವನುು ಆಯೇಗದ ಸಭಯಯಲ್ಲಯ ಪರಗಣಿಸಬ್ಲಹುದಯಂದು ನಿದಯೇಾಶಿಸಬ್ಲಹುದು.

ಅಧ್ಾಾಯ – X

23. ಮೌಲಾಮಾಪನ ಮತ್ುು ಅಧ್ಾಯನಗಳು:- (1) ಆಯೇಗವು ಸಕ್ನಾರದ ಪೂವನಾನುಮೊೇದರ್ಯಯಂದಿಗಯ
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಯ ಸರಕುಗಳು ಮತುು ಸಯೇವಯಗಳನುು ಪಡಯಯುವುದಕ್ನೆಗಿ ನಿಯಮಸಲನದಂರ್ ವಿಧನನದಲ್ಲಯ ಈ ಸಂಬ್ಲಂಧದಲ್ಲಯ
ಹಯೂರಡಿಸಲನದ ನಿಣಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿ ಅರ್ವನ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಯೆ ಯನವುದಯೇ
ಮೌಲಯಮನಪನ ಹನಗೂ ಅಧಯಯನಗಳನುು ಕ್ಯೈಗಯೂಳಳಬ್ಲಹುದು.
(2) ಅಂರ್ ಪರತಿಯಂದು ಮೌಲಯಮನಪನ ಹನಗೂ ಅಧಯಯನಗಳ ತರುವನಯ ವರದಿಯಂದನುು ಆಯೇಗದ ಮುಂದಯ
ಮಂಡಿಸತಕೆದುು ಹನಗೂ ಆಯೇಗವು ತನನು ಸೂಕುವಯಂದು ಭನವಿಸಬ್ಲಹುದನದಂರ್ ಕರಮವನುು ಕ್ಯೈಗಯೂಳಳಬ್ಲಹುದು ಅರ್ವನ ಯುಕು
ಕರಮಕ್ಯೆ ಅಧಯಯನದ ವರದಿಯ ಪರತಿಯನುು ಸಕ್ನಾರಕ್ಯೆ ಕಳುಹಸಬ್ಲಹುದು.

ಅಧ್ಾಾಯ - XI
24. ಬ್ಲಜಯಟ್, ಲ್ಯಕಾಪತ್ಾಗಳು, ಲ್ಯಕಾಪರಿಶಯ ೋಧ್ನಯ ಹಾಗ್ ವಾರ್ಷಭಕ ವರದಿ:- (1) ಆಯೇಗದ ಬ್ಲಜಯಟ್ಅನುು ಪರತಿ ವಷಾದ
30ರ್ಯೇ ನವಯಂಬ್ಲರ್ ಮೊದಲಯೇ ತಯನರಸತಕೆದುು ಹನಗೂ ಪರತಿ ವಷಾದ ಡಿಸಯಂಬ್ಲರು ಮೊದಲ ವನರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಯ
ಅನುಮೊೇದರ್ಯಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ಯೆ ದಿಾಪರತಿಯಲ್ಲಯ ಸಲ್ಲಯಸತಕೆದುು.
(2) ಆಯ-ವಯಯದ ಅನುಧನನಗಳನುು ಸಿಾೇಕರಸುವುದಕ್ಯೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟಂರ್ ಲಯಕೆಪತರಗಳ ವಿವರಣನ ಪಟಿಟ ಹನಗೂ ಆಯವಯಯದ ಅನುಧನನಗಳ ಸಂಬ್ಲಂಧದಲ್ಲಯನ ವಯಚಚದ ಲಯಕೆಪತರಗಳ ವಿವರಣನ ಪಟಿಟ ಹನಗೂ ಆಯೇಗದ ಎಲನಯ ಲಯಕೆ ಪತರಗಳನುು,
ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ಯೆ ಸಕ್ನಾರದ ನಿದಯೇಾಶ್ನಗಳಗನುಸನರವನಗಿ ನಿವಾಹಸತಕೆದುು.
(3) ಆಯೇಗದ ಲಯಕೆಪತರಗಳನುು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹನಲಯೇಖಪ್ನಲರ ಮೂಲಕ ಆ ವಷಾದಲ್ಲಯ ಲಯಕೆಪರಶಯ ೇಧರ್ಯ
ಮನಡಿಸತಕೆದುು.
(4) ಆಯೇಗದ ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿಯನುು ಸಿದುಪಡಿಸತಕೆದುು ಮತುು ಅಧಿನಿಯಮದ 15ರ್ಯೇ ಪರಕರಣದ ಮೇರಯಗಯ
ಅಗತಯಪಡಿಸಲನದಂತಯ ಕಳಯದ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಯ ನಡಯಸಿದ ತನು ಕ್ನಯಾಚಟುವಟಿಕ್ಯಗಳ ಸಂಪೂಣಾ ಲಯಕೆಪತರಗಳನುು ಸೂಚಿಸಿದ
ಹಣಕ್ನಸು ವಷಾ ಪೂಣಾಗಯೂಂಡ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಯೂ ಳಗಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ಯೆ ಕಳುಹಸತಕೆದುು. ಸಕ್ನಾರವು,
ವಿಧನನಮಂಡಳದ ಉಭ್ಯ ಸದನಗಳ ಮುಂದಯ ಇದನುು ಮಂಡಿಸಬ್ಲಹುದು.
(5) ಲಯಕೆ ಪರಶಯ ೇಧಕರ ವರದಿಯನುು ಸಿಾೇಕರಸಿದ ಕೂಡಲಯೇ ಆಯೇಗವು ವಿಧನನಮಂಡಳದ ಉಭ್ಯ ಸದನಗಳ
ಮುಂದಯ ಇದನುು ಮಂಡಿಸಲು ಸಕ್ನಾರದ ಲಯಕೆಪರಶಯ ೇಧಕರ ವರದಿಯಂದಿಗಯ ಲಯಕೆಪತರಗಳ ವನರ್ಷಾಕ ವಿವರಪಟಿಟಯ ಪರತಿಯನುು
ಕಳುಹಸತಕೆದುು.
25. ಆಯೋಗದ ಮೊಹರು:- ಆಯೇಗದ ಮೊಹರು ಅಧಯಕ್ಷರು ಈ ಬ್ಲಗಯೆ ಹಯೂರಡಿಸಲನದ ಆದಯೇಶ್ದ ಮೂಲಕ
ನಿದಿಾಷಟಪಡಿಸಲನದಂತಯ ಇರತಕೆದುು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಪ್ನಲರ ಆದಯೇಶನನುಸನರ
ಮತುು ಅವರ ಹಯಸರನಲ್ಲಯ
ಎನ್. ನರಸಿಂಹ ಮ್ತಭ
ಸಕ್ನಾರದ ಅಧಿೇನ ಕ್ನಯಾದಶಿಾ-II
ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ಯ

ನಮ್ನಯ-I
ಕನಾಭಟಕ ರಾಜಾ ಅನುಸ್ಚಿತ್ ಜಾತಗಳು ಮತ್ುು ಅನುಸ್ಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗ
# 14/3, 2ನಯೋ ಮಹಡಿ, ಸಿಎಫ್ಸಿ ಕಟಿಡ, ನೃಪತ್ುಂಗ ರಸಯು, ಬಯಂಗಳೂರು - 560001.
ಮ್ಲ ಸಂಗತಗಳ ಸಂಗಾಹಣಯಗಾಗಿ ನಯ್ೋಟೋಸು
ಗಯ,
ಈ

ರ್ಯೂೇಟಿೇಸಿರ್ಯೂಂದಿಗಯ

ಲಗತಿುಸಿರುವ

ದಿರ್ನಂಕ:

___________________________

ರಂದು

_______________________ ರಲ್ಲಯ ಹನಜ್ರನಗಿ _____________________ ಶಿೇರ್ಷಾಕ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಯ ________________
ವೃತು ಪತಿರಕ್ಯ ವನತಯಾಗಳಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಂದ ಅಜಿಾ / ಫಿಯನಾದು
/

ಮನಹತಿಯನುು

ಆಯೇಗವು

ಸಿಾೇಕರಸಿರುವುದರಂದ

ಮತುು

ಆಯೇಗವು

ವಿಷಯವನುು

ತಮಗಯ

ಪರದತುವನದ

ಅಧಿಕ್ನರಗಳನುಸನರವನಗಿ ತನಿಖ್ಯ / ವಿಚನರಣಯ ಮನಡಲು ತಿೇಮನಾನಿಸಿರುವುದರಂದ, ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಮನುು ಈ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸನುು
ಅಂಚಯ ಅರ್ವನ ಖುದನುಗಿ ಅರ್ವನ ಇತರ ಯನವುದಯೇ ಸಂಪಕಾದ ಮೂಲಕವನಗಲ್ಲ ಸಿಾೇಕರಸಿದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳ
ಒಳಗನಗಿ ಕ್ಯಳಗಯ ಸಹ ಮನಡಿದವರಗಯ ಆಪ್ನದರ್ಯಗಳು / ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬ್ಲಂಧ ಕ್ಯೈಗಯೂಂಡ ಕರಮದ ಬ್ಲಗಯೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತುು
ಮನಹತಿಯನುು ಸಲ್ಲಯಸಲು ಕ್ಯೂೇರಲನಗಿದಯ.
ನಿಗಧಿತ ಕ್ನಲದಯೂಳಗಯ ನಿಮಮಂದ ಉತುರವನುು ಆಯೇಗವು ಸಿಾೇಕರಸಿಲಯದ ಪರಕರಣದಲ್ಲಯ, ಆಯೇಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ
ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೇಗದ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರಯಗಯ ತನಗಯ ಪರದತುವನದ ಸಿವಿಲ್

ರ್ನಯಯನಲಯಗಳ ಅಧಿಕ್ನರಗಳನುು ಚಲನಯಿಸಬ್ಲಹುದು ಮತುು ಆಯೇಗದ ಮುಂದಯ ಖುದನುಗಿ ಅರ್ವನ ಪರತಿನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ
ಹನಜ್ರನಗಲು ನಿಮಗಯ ಸಮನ್ಸ ನಿೇಡಲನಗಿದಯ ಎಂಬ್ಲ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸನುು ತಯಗಯದುಕ್ಯೂಳಳಬ್ಯೇಕು.

ಸಹ/ಕ್ನಯಾದಶಿಾ / ಅಧಿಕೃತಗಯೂಳಸಲನದ ಅಧಿಕ್ನರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ / ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು / ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೇಗ

ದಿರ್ನಂಕ:-

ನಮ್ನಯ-II
ಕನಾಭಟಕ ರಾಜಾ ಅನುಸ್ಚಿತ್ ಜಾತಗಳು ಮತ್ುು ಅನುಸ್ಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗ
# 14/3, 2ನಯೋ ಮಹಡಿ, ಸಿಎಫ್ಸಿ ಕಟಿಡ, ನೃಪತ್ುಂಗ ರಸಯು, ಬಯಂಗಳೂರು - 560001.
ಪರಕರಣ ಸಂಖ್ಯಯ _______________________
ಗಯ,
________________________________
________________________________
ವಿಚಾರಣಾ ನಯ್ೋಟೋಸು
ನಿೇವು ಸಲ್ಲಯಸಿದ ದಿರ್ನಂಕ ______________ ರ ದೂರು ಮತುು ಮೇಲ್ಲನ ಪರಕರಣ ಸಂಖ್ಯಯ _________ ರಲ್ಲಯ ಈ
ಆಯೇಗದಲ್ಲಯ ರ್ಯೂೇಂದನಯಿಸಿದ ದೂರನುು ಪರಶಿೇಲರ್ಯ / ವಿಚನರಣಯಗನಗಿ ಆಯೇಗದ ಮುಂದಯ ಪಟಿಟ ಮನಡಲನಗಿದುು
ರ್ಯೂೇಟಿೇಸನುು ತಯಗಯದುಕ್ಯೂಳಳವುದು. ಕ್ಯಳಗಯ ಸೂಚಿಸಲನದ ಸಾಳ ಮತುು ಕ್ನಲದಲ್ಲಯ ಹನಜ್ರನಗಲು ನಿಮಗಯ ಸೂಚಿಸಲನಗಿದಯ. ನಿೇವು
ಖುದನುಗಿ ಅರ್ವನ ಯುಕು ಅಧಿಕೃತ ಕ್ನನೂನು ಪರತಿನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹನಜ್ರನಗಬ್ಲಹುದು. ನಿಮಮ ದೂರನ ಸಮರ್ಾರ್ಯಗನಗಿ
ಸನಕ್ಷೂವನುು ಸಲ್ಲಯಸಲು ಸಹ ನಿೇವು ಹಕುೆಳಳವರನಗಿದಿುರ. ನಿೇವು ಇಚಿಚಸಿದರಯ ಯನವುದಯೇ ಸನಕ್ಷಿಗಯ ಸಮನ್ ಹಯೂರಡಿಸಲು ವಿಚನರಣನ
ದಿರ್ನಂಕಕ್ಯೆ ಸನಕಷುಟ ಮುಂಚಿತವನಗಿ ಯನವುದಯೇ ಸನಕ್ಷಿಗಳ ಹಯಸರು ಮತುು ವಿಳನಸದ ಪಟಿಟಯನುು ಆಯೇಗಕ್ಯೆ ಒದಗಿಸಬ್ಲಹುದು.
ವಿಚನರಣಯಯ ದಿರ್ನಂಕ :
ವಿಚನರಣಯಯ ಕ್ನಲ ಮತುು ಸಾಳ :

ಕ್ನಯಾದಶಿಾ
ದಿರ್ನಂಕ:

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅ.ಜನ / ಅ.ಪಂ.ಗಳ ಆಯೇಗ ಬ್ಯಂಗಳೂರು

ನಮ್ನಯ-III
ಕನಾಭಟಕ ರಾಜಾ ಅನುಸ್ಚಿತ್ ಜಾತಗಳು ಮತ್ುು ಅನುಸ್ಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗ
# 14/3, 2ನಯೋ ಮಹಡಿ, ಸಿಎಫ್ಸಿ ಕಟಿಡ, ನೃಪತ್ುಂಗ ರಸಯು, ಬಯಂಗಳೂರು - 560001.
ಪರಕರಣ ಸಂಖ್ಯಯ _______________________
ಗಯ,
______________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ಸಾವಭಜನಿಕ ನಯ್ೋಟೋಸು
ಆಯೇಗವು ದೂರನುು ಸಿಾೇಕರಸಿರುವುದರಂದ ಇದನುು ಆಯೇಗವು ಕ್ಯಳಗಯ

ಸೂಚಿಸಿದ ¸ಸಾಳ ಮತುು

ಕ್ನಲದಲ್ಲಯ

ವಿಚನರಣಯಗಯ ತಯಗಯದುಕ್ಯೂಂಡಿರುತುದಯ.
ಆದುರಂದ ಈ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ರ್ಯೂೇಟಿೇಸನುು ಸದರ ದೂರಗಯ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತಯ ಯನವುದಯೇ ಆಕ್ಯೇಪಣಯ ಇದುರಯ ಅದನುು
ನಿೇಡುವಂತಯ ತಿಳಸಲನಗಿದಯ, ಯನರಯೇ ವಯಕ್ತು ಆಕ್ಯೇಪಣಯಗಳನುು ಸಲ್ಲಯಸಲು ಇಚಿಚಸಿದರಯ ವಿಚನರಣಯ ದಿರ್ನಂಕಕ್ಯೆ ಸನಕಷುಟ ಮೊದಲಯೇ
ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಯ ಹನಗಯ ಮನಡಬ್ಲಹುದು ಅಂರ್ ಎಲಯ ಲ್ಲಖಿತ ಆಕ್ಯೇಪಣಯಗಳನುು ________ ಪರತಿಗಳಲ್ಲಯ ಸಲ್ಲಯಸತಕೆದುು.
1. ಫಿಯನಾದುದನರನ ಹಯಸರು ಮತುು ವಿಳನಸ :

2. ವಿಚನರಣಯಯ ದಿರ್ನಂಕ ಮತುು ಕ್ನಲ :
3. ವಿಚನರಣಯಯ ಸಾಳ :
4. ಫಿಯನಾದುದನರನು ಕ್ಯೂೇರದ ಪರಹನರ :
ಆಕ್ಯೇಪಣಯಗಳನುು ಖುದನುಗಿ ಅರ್ವನ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ನನೂನು ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಯಸಬ್ಲಹುದು.
ಕ್ನಯಾದಶಿಾ
ದಿರ್ನಂಕ:

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅ.ಜನ / ಅ.ಪಂ.ಗಳ ಆಯೇಗ ಬ್ಯಂಗಳೂರು
ನಮ್ನಯ-IV
ಕನಾಭಟಕ ರಾಜಾ ಅನುಸ್ಚಿತ್ ಜಾತಗಳು ಮತ್ುು ಅನುಸ್ಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗ
# 14/3, 2ನಯೋ ಮಹಡಿ, ಸಿಎಫ್ಸಿ ಕಟಿಡ, ನೃಪತ್ುಂಗ ರಸಯು, ಬಯಂಗಳೂರು - 560001.
ಸಮನ್ಗಳು

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯಯ:
ಇವರಗಯ,
ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರಯಗಯ ರನಜ್ಯ ಆಯೇಗವು ತನಗಯ
ಪರದತುವನದ ಅಧಿಕ್ನರಗಳ ಅನುಸನರ ಈ ಕ್ಯಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನುು ತನಿಖ್ಯ ಮನಡಲು ತಿೇಮನಾನಿಸಿರುವುದರಂದ
_______________ ಸಾಳದಲ್ಲಯ ________________ ಗಂಟಯಗಳಗಯ _________ ರ್ಯೇ _______ 20 ___________ ರಂದು
ರನಜ್ಯ ಆಯೇಗ ಮುಂದಯ ಖುದನುಗಿ ಹನಜ್ರನಗಲು ನಿಮಮ ಹನಜ್ರನತಿಯನುು ಈ ಮೂಲಕ ಅಗತಯಪಡಿಸಲನಗಿದಯ. ರನಜ್ಯ
ಆಯೇಗವು ವಿಚನರಣಯಗನಗಿ ಸಂಬ್ಲಂಧಪಟಟ ದನಖಲಯಗಳನುು ನಿಮೊಮಂದಿಗಯ ತರಲು ನಿಮಮನುು ಅಗತಯಪಡಿಸಲನಗಿದಯ.
ಪಾಕರಣ ಉಲ್ಯಯೋಖ
ಕ್ನನೂನು ಬ್ಲದು ವಿರ್ನಯಿತಿ ಇಲಯದಯ ಈ ಆದಯೇಶ್ವನುು ಪ್ನಲ್ಲಸಲು ನಿೇವು ತಪಿಿದುಲ್ಲಯ ಸಿವಿಲ್ ಪರಕ್ತರಯನ ಸಂಹತಯ 1908ರ
ಘಿಗಿIರ್ಯೇ ಆದಯೇಶ್ದ 12ರ್ಯೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಯ ಹಯೇಳಲನದ ಗಯೈರುಹನಜ್ರನತಿಯ ಪರಣನಮಗಳಗಯ ನಿೇವು ಒಳಪಡತಕೆದುು.

__________ ರ್ಯೇ ________ 20 __________ ರಂದು ಸಿವಿಲ್ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳ ಅಧಿಕ್ನರಗಳನುು ಚಲನಯಿಸಿ
ಸಾತ: ನನಿುಂದ ನಿೇಡಲನಗಿದಯ ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ರನಜ್ಯ ಆಯೇಗದ ಮೊಹರನುು
ಹನಕಲನಗಿದಯ.
ಮೊಹರು

ರ್ನಯಯನಲಯ ಅಧಿಕ್ನರ

ನಮ್ನಯ-V
ಕನಾಭಟಕ ರಾಜಾ ಅನುಸ್ಚಿತ್ ಜಾತಗಳು ಮತ್ುು ಅನುಸ್ಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗ
# 14/3, 2ನಯೋ ಮಹಡಿ, ಸಿಎಫ್ಸಿ ಕಟಿಡ, ನೃಪತ್ುಂಗ ರಸಯು, ಬಯಂಗಳೂರು - 560001.
ಗಯ,
______________________________
________________________________
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನತಿಗಳು ಮತುು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೇಗವು ಸಿವಿಲ್ ರ್ನಯಯನಲಯದ
ಅಧಿಕ್ನರಗಳನುು ಚಲನಯಿಸಿ______________ ನಿವನಸಿಯನದ _________ ರವರಗಯ ಸಮನ್ ಅನುು ಜನರ ಮನಡಲನಗಿತುು
ಆದರಯ ಹನಜ್ರನಗಲು ವಿಫಲಗಯೂಂಡಿರುವುದರಂದ (ಸಮನ್ ಜನರಯನುು ತಪಿಿಸಿಕ್ಯೂಳುಳವ ಉದಯುೇಶ್ಕ್ನೆಗಿ ತಲಯಮರಯಸಿಕ್ಯೂಳುಳವ
ಮೂಲಕ) ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಮನುು ದಸುಗಿರ ಮನಡಲು ಮತುು ಸದರ _______________ ರವರನುು ರನಜ್ಯ ಆಯೇಗ,
ಬ್ಯಂಗಳೂರು ಇವರ ಮುಂದಯ ಹನಜ್ರುಪಡಿಸಲು ನಿಮಗಯ ಆದಯೇಶಿಸಲನಗಿದಯ.
ಅಲಯದಯ ಇದನುು ಜನರಗಯೂಳಸಿದಂರ್ ದಿನ ಮತುು ವಿಧನನ ಅರ್ವನ ಇದನುು ಜನರಗಯೂಳಸದಿರುವುದಕ್ಯೆ ಕ್ನರಣವನುು
ಪರಮನಣಿಕರಸಿದ ಹಂಬ್ಲರಹದಯೂಂದಿಗಯ _________ ರ್ಯೇ _________ ರ 20 _______ ರಂದು ಅರ್ವನ ಅದಕೂೆ ಮೊದಲಯ ಈ
ವನರಯಂಟ್ ಅನುು ಹಂತಿರುಗಿಸಲು ನಿಮಗಯ ಆದಯೇಶಿಸಲನಗಿದಯ.
_____________ ರ್ಯೇ _____________ ರ 20ರ್ಯೇ _____________ ರ 20 _____ ರಂದು ಸಿವಿಲ್
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಅಧಿಕ್ನರಗಳನುು ಚಲನಯಿಸಿ ರನಜ್ಯ ಆಯೇಗವು ಮೊಹರರ್ಯೂಂದಿಗಯ ನನಿುಂದ ನಿೇಡಲನಗಿರುತುದಯ.

